COLÉGIO VILA YARA
Rua Benedito Américo de Oliveira, 73 - Vila Yara - Osasco/SP
Telefone: 3681-8000

Lista de Materiais e Livros Paradidáticos 2019 / 4º ano – EFI
Caros Pais do 4º ano,
Observem algumas orientações:
A) Todo o material listado a seguir, não precisa ser entregue na escola com antecedência, os alunos trarão
na mochila, no 1º dia de aula.
B) Todo o material deverá ser identificado com etiquetas (nome e sobrenome da criança e a série:
Ex: Pedro Silva - 4º ano)
C) Sobre o material de Artes:
O material de Artes ficará em casa e a professora solicitará à medida que for utilizar.
D) Sobre o material do Curso Integral:
Ele deverá ser entregue para a professora polivalente no 1º dia de aula.
E) Sobre os livros paradidáticos:
- Trazer apenas o livro adotado para o 1º bimestre, os demais livros deverão ficar em casa e a
professora solicitará quando for utilizá-los.
- O livro paradidático de Inglês também deverá ficar em casa. A Teacher Luciane pedirá quando for para
trazer.
IMPORTANTE:
Vocês poderão reutilizar materiais de anos anteriores, que estejam em bom estado (estojos, pastas,
canetinhas. régua, pincéis etc..)
Vocês deverão trazer os materiais para a escola, a partir do dia 25 de janeiro, e entregar para as inspetoras
do Ensino Fundamental I (Conceição, Cleusa ou Bruna), pois dessa maneira facilitará a organização e a
dinâmica do início do ano. Lembrando que deverão trazer antecipadamente apenas os materiais que
ficarão na escola, pois os materiais de mochila, os alunos trarão no 1º dia de aula.

No dia 22/JAN, das 8h às 17h, no Piso Térreo da nossa escola, organizaremos uma
FEIRA DE TROCA DE LIVRINHOS E DE UNIFORMES, que funcionará da seguinte maneira:
Os pais poderão trazer a partir de 02/JAN, na Secretaria, o que desejarem doar para que
tudo fique organizado para o dia 22/JAN. Lembramos que, nesse dia, vocês poderão não
encontrar o paradidático adotado pela escola para trocar, mas se quiserem,
também poderão levar outros livrinhos e/ou peças do uniforme em bom estado.
Contamos com a participação e envolvimento de todos!
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Para uso em sala – (Professora Polivalente)

MATERIAIS DE MOCHILA DO ALUNO
O material especificado abaixo deverá permanecer diariamente na mochila do aluno, identificado com
nome completo e série e ser encaminhado no primeiro dia de aula, assim como deverá ser reposto sempre
que necessário.
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Caderno Universitário (100 folhas) capa dura espiral, sem picote ( sem linha para destacar) e sem
desenhos nas folhas (Português)
Cadernos Universitários (150 folhas), espiral, que serão divididos em:
1 para Matemática e Ciências e outro para História e Geografia
(IMPORTANTE! Dividi-los ao meio, metade das folhas para cada disciplina)
Estojo com lápis nº 2, borracha, canetas, corretivo e apontador com depósito.
Canetas marca-texto de cores diferentes
Pasta plástica fina com elástico para a mochila para encaminhamento de lições e comunicados
Caixa de lápis de cor
Colas bastão (grande).
Régua de 30 cm
Régua de 15 cm (para ficar no estojo)
Tesoura sem ponta
Dicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia, que deve permanecer na mochila
diariamente.
Toalha de mesa para o lanche (mesa de 50x70)
Agenda 2019 (para anotações das lições de casa, porém não pode ser caderneta, pois é importante a
data em cada página).

MATERIAIS PARA INGLÊS
Também deverá permanecer na mochila nos dias das aulas desta disciplina.
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Caderno 50 folhas, Universitário, capa dura
Dicionário de bolso pequeno Inglês- Português, Português-Inglês
(o dicionário de anos anteriores poderá ser utilizado)

MATERIAIS QUE SERÃO RECOLHIDOS PELA PROFESSORA POLIVALENTE
1
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Bloco de fichário, com folhas brancas e sem desenhos (2 pacotes de 500 folhas) de sulfite branco
Pasta Catálogo com 50 plásticos grossos (poderá reutilizar a do 3º ano).
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MATERIAL PARA AULA DE ARTE
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Bloco de Papel Canson tamanho A3 – Folhas brancas
Pasta A3 com elástico e alça
Régua de 50 centímetros
Estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
Estojo de aquarela (sugestão: Acrilex)
Estojo de lápis de cor (mínimo 12 cores)
Caneta preta Finepen (Sugestão: Faber-Castell)
Caneta preta para retroprojetor
Cola líquida de 110g. (Sugestão: Tenaz) (só para Arte)
Cola bastão 20g. (Sugestão: Pritt) (só para Arte)
Pincel redondo de número nº 14
Pincel chato nº 12

OBS: Deixar os materiais em casa. A professora orientará como e quando trazer, na primeira semana de
aula

MATERIAL PARA ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
1 Caderno universitário, espiral, capa dura, com 100 folhas, para estudos diários
Kit higiene pessoal
(deixar na mochila: a toalha de mão, a escova de dentes, o creme dental e o fio dental).
Livro: BIA NA ÁFRICA (livro anual)
Autor Ricardo Dreguer
Editora Moderna

ORIENTAÇÕES FINAIS SOBRE OS MATERIAIS:
- Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos sempre que necessário.
- Enfatizamos a importância de identificar todas as peças do uniforme com nome e sobrenome do aluno.

www.cocvilayara.com.br | relacionamento@cocvilayara.com.br

COLÉGIO VILA YARA
Rua Benedito Américo de Oliveira, 73 - Vila Yara - Osasco/SP
Telefone: 3681-8000

LIVROS PARADIDÁTICOS
1º BIMESTRE

NUNO DESCOBRE O BRASIL
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta
Cia. Das Letrinhas

2º BIMESTRE

NANÁ DESCOBRE O CÉU
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta
Cia. Das Letrinhas

NONÔ DESCOBRE O ESPELHO
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta
Cia. Das Letrinhas

3º e 4º Bimestres (TRABALHO SIMULTÂNEO)
Continuação do trabalho com os paradidáticos do 1º semestre.
LIVRO DE INGLÊS
Para o 1º bimestre, mas só tragam quando a professora solicitar
Festival Fun – Pearson English Kids reader – Barbara Ingham
* Os livros paradidáticos do 2º bimestre poderão ser adquiridos posteriormente.
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UNIFORME
QUALITAT UNIFORMES
Plantões de vendas no Colégio:
31 de Janeiro/2019
7, 14, 21 e 28 de Fevereiro/2019
Loja Física:
Rua Aristides Bellini, 185 - KM 18 – Osasco/SP
Fone: 3081-0868
Expediente:
9h às 18h30: de 2ª à 6ª feira
9h às 14h: aos sábados

TUCK CONFECÇÕES
Plantões de vendas no Colégio:
5, 12, 19 e 26 de Fevereiro/2019
Loja Física:
Rua Gasparino Lunardi, 50 - km 18 - Osasco - SP
Fone: 36075886
Horário Especial para Janeiro e Fevereiro/2019:
9h às 19h: de 2ª à 6ª feira
9h às 14h: aos sábados
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